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Về việc lấy ý kiến góp ý dự 

thảo Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị của Ban thường 

vụ Huyện ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác xây dựng huyện Tuy 
An đạt chuẩn nông thôn mới 

đến năm 2023. 

. 

Tuy An, ngày       tháng 6 năm 2022 

  Kính gửi:  

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị: Phòng TN&MT, Phòng Nội vụ, 

Trung tâm VH-TT&TT, Chi cục thống kê huyện; 
- UBND các xã. 

 
Thực hiện Chỉ thị số 12-CTr/HU ngày 30/3/2022 của Ban thường vụ 

Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng huyện 

Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2023. 
UBND huyện Tuy An xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 
công tác xây dựng huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2023. 

Để hoàn chỉnh Kế hoạch, UBND huyện Tuy An đề nghị các đồng chí Ủy 
viên UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã quan tâm 

góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện 
ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng huyện Tuy An 

đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2023. 
Văn bản góp ý gửi về UBND huyện Tuy An (qua Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện) trước ngày 24/6/2022, để tổng hợp, ban hành, (đính kèm dự thảo 
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng huyện Tuy An đạt chuẩn 
nông thôn mới đến năm 2023)./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                        
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện 
- Lưu: VT, VPTH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
Bùi Ngọc Thành 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TUY AN 

 

Số:       /KH-UBND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuy An,  ngày     tháng    năm 2022  

 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường  
sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng huyện Tuy An  

đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2023 

  
Căn cứ Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 31/3/2022 của Ban thường vụ Huyện 

ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng huyện Tuy An 
đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

 UBND huyện Tuy An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác 
xây dựng huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2023, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 31/3/2022 

của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 
tác xây dựng huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2023; phát huy 
vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nâng cao tính sáng tạo, chủ động 

tham gia trực tiếp của người dân trong triển khai thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho người dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn 

phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô 
thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; 

bảo vệ môi trường sinh thái; quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ XVIII đã đề ra. 
II. NỘI DUNG 

1. Xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới :  
Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tiến hành rà 

soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn  
2021 – 2025 (theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ), cụ thể các nội dung: 

- Rà soát, cập nhật quy hoạch chung xây dựng xã phù hợp với định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó, có quy hoạch khu 

chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn). 
+ Nâng cao tỷ lệ đường giao thông nông thôn, đường trục chính nội đồng 

được bê tông hóa, cứng hóa. 

Dự thảo 
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 + Nâng cao tỷ lệ, chất lượng trường học các cấp trên địa bàn đạt tiêu 
chuẩn cơ sở vật chất theo quy định. 

 
 + Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trung tâm xã và các thôn phù 
hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu cộng đồng dân cư và đặc điểm văn hóa từng 

địa phương. 
+ Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, đa dạng hóa các ngành nghề, tạo 

việc làm và tăng thu nhập cho người dân, đảm bảo đạt tiêu chí thu nhập. 
+ Xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả; thực hiện truy 

xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu 
và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương. 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ người dân 
tham gia bảo hiểm y tế. 

+ Phát động và duy trì thường xuyên, liên tục công tác vệ sinh môi 
trường, tăng cường trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại các 

nơi công cộng; vận động người dân thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. 
2. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao  

Căn cứ các Quyết định: số 592/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 và số 
303/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách xã 
phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó gồm: xã An Chấn, An 

Ninh Tây. 
Năm 2022, xã An Chấn, An Ninh Tây tiến hành rà soát và xây dựng kế 

hoạch thực hiện đạt các tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Đầu 
năm 2023, rà soát đánh giá kết quả và xây dựng kế hoạch thực hiện đạt các tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 
của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây 
dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch; có quy hoạch chi tiết xây dựng trung 

tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình 
kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Tiếp tục bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường xã đảm bảo sáng - xanh - 
sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ 
giảm tốc, cây xanh….) 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác. Tiếp tục phối hợp với 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện tổ chức mở 
các lớp về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để bà con nông dân nắm bắt khoa học 

kỹ thuật áp dụng vào sản xuất nâng cao thu nhập.  
- Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng sản xuất tập trung, cơ giới hóa 

đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các mô hình 
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng. 

- Nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất và hợp tác xã, trong đó, 
ưu tiên các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết với các 

doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản. Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây 
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dựng nông thôn mới, phát triển các điểm du lịch sinh thái nông nghiệp nông 
thôn, các hoạt động trải nghiệm văn hóa, lễ hội, làng nghề. 

- Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường và tiếp tục giữ vững tình hình an 
ninh trật tự xã hội, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, có 
mô hình phòng chống tội phạm hoạt động thường xuyên, hiệu quả đảm bảo an 

ninh trật tự. 
3. Hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới 

Theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ, kết quả thực hiện đạt 03/09 tiêu chí huyện nông thôn mới, 06 tiêu chí chưa 

đạt gồm: Quy hoạch, Giao thông, Văn hóa – Giáo dục, Kinh tế, Chất lượng môi 
trường sống, Môi trường.  

Để hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, cần tiếp tục 
đầu tư, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời tập trung triển khai 

đầu tư thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt để hoàn thành 09/09 tiêu chí 
huyện nông thôn mới, cụ thể: 

3.1. Đến cuối năm 2022: 
- Tiêu chí 1 (quy hoạch): Hoàn thành đồ án Quy hoạch chung đô thị Chí 

Thạnh và vùng phụ cận đến năm 2035 1     
- Tiêu chí 2 (giao thông): tiếp tục đầu tư đầu tư 2,8km tuyến đường 

ĐH.34 trên địa bàn xã An Lĩnh và 24m đoạn cầu Nhất Trí thuộc địa bàn xã An 

Định hoàn thành 100% đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch; triển khai thực 
hiện trồng cây xanh dọc các tuyến đường giao thông để nâng cao tỷ lệ km đường 

huyện được trồng cây xanh đạt >50%. Bến xe khách trung tâm huyện tại thị trấn 
Chí Thạnh đi vào hoạt động 2 

3.2. Đến tháng 6/2023: 
- Tiêu chí 5 (chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục): Xây dựng hoàn thành nhà thi 

đấu đa năng tại Trung tâm thể dục thể thao huyện theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND 
ngày 16/12/2020 của HĐND huyện đã thông qua. Xây dựng Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1. 
- Tiêu chí 6 (kinh tế): Tiếp tục đầu tư, cải tạo, sửa chữa chợ Trung tâm 

huyện đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm (Chợ thị trấn Chí Thạnh là chợ 
hạng II, được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 3253/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2016). Kiến nghị UBND tỉnh có chủ trương thành lập trung tâm kỹ 

thuật nông nghiệp để hoàn thành chỉ tiêu 6.4. 
- Tiêu chí 7 (môi trường): xây dựng mô hình, tuyên truyền vận động các 

hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. Tuyên truyền các khu 
công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi 

trường, đảm bảo tỷ lệ tổi thiểu 10% diện tích toàn khu được trồng cây xanh. 

                                                 
1 Theo Công văn số 301/UBND-KT ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Phú Yên, huyện Tuy An không 

lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, tập trung triển khai lập đồ án Quy hoạch chun g đô thị Chí Thạnh và vùng 

phụ cận đến năm 2035 để làm cơ sở  nâng cấp lên thành đô thị loại IV, thị xã Tuy An trực thuộc tỉnh. Đến nay, 

Đồ án đã được Sở Xây dựng thẩm định, Sở Xây dựng đã dự thảo văn bản tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến Bộ 

Xây dựng để làm cơ sở UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 
2 Bến xe khách trung tâm huyện đã hoàn thiện các kết cấu hạ tầng, UBND huyện đang hoàn chỉnh các 

hồ sơ trình cấp có thẩm quyền để đưa bến xe khách đi vào hoạt động vào cuối năm 2022.  
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Triển khai thực hiện các giải pháp để xây dựng hệ thống thu gom, xử lý rác thải, 
thu hút đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn. 

- Tiêu chí 8 (chất lượng môi trường sống): Có kế hoạch kiểm soát, bảo vệ 
chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn 
nước mặt trên địa bàn huyện. Xây dựng cảnh quang, không gian trên địa bàn 

huyện đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn. Thu hút đầu tư dự án cấp 
nước sinh hoạt tập trung cho cụm xã: An Mỹ, An Hòa Hải, An Hiệp; cụm xã An 

Định, xã An Nghiệp và các xã miền núi. 
- Tiếp tục giữ vững an toàn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện, đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 trở lên. Tập trung chỉ đạo và thực hiện đạt các tiêu chí về giáo dục, 

kinh tế, môi trường, cụ thể:  
+ Tiêu chí 5 (về giáo dục): Xây dựng 3/4 trường THPT trên địa bàn huyện 

đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên 3.  
+ Tiêu chí 7 (môi trường): Có ít nhất 01 công trình xử lý nước thải sinh 

hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp; trên 50% chất thải nhựa phát sinh trên 
địa bàn được thu gom tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định và 100% điểm tập 

kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt có hạ tầng về bảo vệ môi trường theo quy 
định. 

3.3. Tháng 7/2023 

- Rà soát đánh giá kết quả đạt được các tiêu chí huyện nông thôn mới 
- Hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng và hồ sơ đề nghị các cấp thẩm tra, thẩm 

định, xét công nhận huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới. 
Dự kiến thời gian đề nghị tỉnh thẩm tra trong tháng 8/2023 và đề nghị 

Trung ương thẩm định trong tháng 10/2023. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện – Cơ quan thường trực 
chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(chương trình OCOP) và Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng 

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững; xây dựng các mô 
hình sản xuất theo chuỗi giá trị; mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ  
sản phẩm. 

Hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao do ngành phụ trách; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả, những khó 

                                                 
3 Trường THPT Trần Phú: Nhà trường chưa có khu thư viện riêng, phải tận dụng phòng thí nghiệm thực 

hành để làm thư viện, còn thiếu 22 phòng học, 6 phòng học bộ môn và nhà đa năng ; chưa có sân tập, nhà thi đấu, 

sân bóng chuyền, bóng đá (dự kiến kinh phí để đầu tư trường đạt chuẩn là khoảng 35 tỷ đồng). 

Trường THPT Lê Thành Phương: Thiếu khối hành chính quản trị, dãy 8 phòng học xây dựng từ năm 

1986 đến nay xuống cấp, diện tích khuôn viên trường là 1,7 ha chưa đảm bảo theo quy định. Nhà trường có 01 

thư viện nhưng chưa đủ chuẩn theo quy định;  dự kiến trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2023, kinh phí để đầu 

tư trường đạt chuẩn là khoảng 15 tỷ đồng  

Trường THCS-THPT Võ Thị Sáu: hiện nay trường đang tồn tại 02 cấp học, theo kết quả đánh giá các 

tiêu chuẩn ở các mức đều không đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong thời gian tới, theo chủ trương cho phép 

tách trường của UBND tỉnh, thì cơ sở mới của trường THCS - THPT Võ Thị Sáu đảm bảo đầy đủ về mọi điều 

kiện để đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho phâ n trường 

THCS để đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào  tạo. 
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khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình báo cáo Ban 
Chỉ đạo, UBND huyện để chỉ đạo kịp thời. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan tổ 
chức triển khai thực hiện kế hoạch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng để 
hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới do ngành phụ trách gồm: 

Tiêu chí 3, chỉ tiêu 6.3, 6.4, 7.3, 8.1, 8.2. 
- Tiêu chí 3 (thủy lợi): trên địa bàn huyện có hệ thống thủy lợi liên xã 

được xây dựng phù hợp với quy hoạch gồm: thủy nông Tam Giang, Đồng Tròn. 
Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi liên xã theo 

đúng kế hoạch được duyệt, đảm bảo điều hoà phân phối nước, tiêu nước công 
bằng, hợp lý của trạm thủy nông Tuy An, thuộc Công ty Thủy nông Đồng Cam; 

xây dựng và triển khai thực hiện phương án bảo vệ công trình thủy lợi trên địa 
bàn huyện. 

- Tiêu chí 6 (chỉ tiêu 6.3): Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, đưa vào sản xuất các loại cây trồng có chất lượng, giá trị kinh tế cao, 

nhằm để nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác. Xây dựng chuỗi 
giá trị lúa gạo chất lượng cao và gạo đặc sản mang thương hiệu Tuy An, Thực 

hiện kế hoạch chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng 
khác có giá trị kinh tế cao hơn như: cây rau, đậu, dưa, cây dược liệu, hoa cây 
cảnh,… hình thành vùng chuyên canh trồng rau sạch, rau hữu cơ tập trung tại 

các xã: An Mỹ, An Hoà Hải, An Hiệp, An Thạch. Duy trì ổn định diện tích trồng 
mía, sử dụng các giống mía chịu hạn, có năng suất và chữ đường cao; đẩy mạnh 

cơ giới hóa khâu trồng, thu hoạch và bốc dỡ mía; có liên kết với doanh nghiệp 
để sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Thực hiện quy hoạch vùng trồng cây ăn quả tập 

trung tại các xã An Xuân, An Thọ, An Lĩnh, An Nghiệp.  
- Tiêu chí 8 (chỉ tiêu 8.2): tiếp tục nâng cấp, sửa chữa và đảm bảo các 

công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững 4 
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

Hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao do ngành phụ trách. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa 

phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên cơ sở chức năng, 
nhiệm vụ của Phòng để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới do 
ngành phụ trách gồm: Tiêu chí 1, 2, 4, chỉ tiêu 6.1, 6.2, 7.6. 

- Tiêu chí 1 (quy hoạch): Tiếp tục hoàn thành đồ án Quy hoạch chung đô 
thị Chí Thạnh và vùng phụ cận đến năm 2035 để cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Hướng dẫn địa phương thực hiện quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển 
kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu của các tiêu chí nông thôn mới. 

- Tiêu chí 2 (giao thông): Tập trung xây dựng, nâng cấp, các 
tuyến đường huyện, cầu đảm bảo 100% km đường huyện được nhựa hoá hoặc 

bêtông xi măng để xe ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, kết nối với trung tâm 
hành chính các xã và ít nhất 50% đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến 

đường. Bến xe khách tại trung tâm huyện đi vào hoạt động, hình thành tuyến 

                                                 
4 Trên địa bàn huyện có 12 công trình cấp nước tập trung gồm: Cấp nước thôn Phước Lương, thôn Tân 

Long, thôn Ấp Lý, thôn Hội Sơn, thôn Tân Hòa, thôn Bình Thạnh, thôn Phú Hiệp, th ôn Đồng Nổ, thôn Đồng 

Môn, thôn Xóm Cát, cấp nước xã An Xuân, xã An Hiệp. 
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vận tải khách công cộng theo quy hoạch, phục vụ hành khách, vận chuyển hàng 
hoá, đảm bảo an toàn giao thông. 

- Tiêu chí 4 (điện): phối hợp với ngành Điện để đầu tư xây dựng nâng 
cấp các công trình, hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo 
quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống. 

- Tiêu chí 6 (chỉ tiêu 6.1, 6.2): Cụm công nghiệp Tam Giang đã được đầu 
tư hạ tầng, tiếp tục kêu gọi đầu tư cụm công nghiệp Phú Long, xã An Mỹ. Đầu 

tư, cải tạo, sửa chữa chợ Trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh 
thực phẩm. 

- Tiêu chí 7 (chỉ tiêu 7.6): Thực hiện đất cây xanh sử dụng công cộng tại 
điểm dân cư nông thôn ≥2m2/người. 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện: 
Hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao do ngành phụ trách, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu huyện nông thôn 
mới gồm: chỉ tiêu 5.1, 8.5, 9.5.  

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế huyện thực hiện duy trì và xây dựng 
Trung tâm y tế huyện đạt tiêu chuẩn. Tuyên truyền , vận động các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo 
an toàn thực phẩm. Xây dựng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện đạt 
mức độ 3 trở lên. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể 
thao và Truyền thanh: 

Hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao do ngành phụ trách, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 5.2 về huyện 

nông thôn mới.  
Tham mưu đề xuất UBND huyện các giải pháp thực hiện xây dựng Trung 

tâm Văn hoá - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hoá - thể thao 
kết nối với các xã có hiệu quả  

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến về chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác xây dựng nông thôn mới, về những 

sáng kiến, kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những mô hình điển hình tiên tiến của 
các tập thể, cá nhân trong công tác xây dựng nông thôn mới. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thường xuyên và các trường THPT trên địa bàn huyện 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, theo dõi, đôn đốc và tham mưu cho 

cấp trên về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học, mua sắm các trang 
thiết bị phục vụ dạy và học, nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ trường học 

đạt chuẩn Quốc gia. Đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện và nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục các cấp và xóa mù chữ. Hướng dẫn các xã thực hiện các 

tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao do ngành phụ trách, Phối 
hợp với các trường THPT trên địa bàn huyện hoàn thành chỉ tiêu 5.3 về huyện 

nông thôn mới. 
- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: xây dựng 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất 
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lượng giáo dục mức độ 1, hoàn thiện hồ sơ minh chứng chỉ tiêu 5.4 về huyện 
nông thôn mới. 

- Đề nghị các trường THPT trên địa bàn huyện tiếp tục có các giải pháp để 
duy trì và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trở lên; kịp thời đề 
xuất, kiến nghị với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBND huyện các giải pháp để 

xây dựng trường đạt chuẩn, phấn đấu đến năm 2023 toàn huyện có trên 60% 
trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 
Hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao do ngành phụ trách, thực hiện và hoàn thành hồ sơ minh chứng các 
tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới gồm: chỉ tiêu 71, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8 và 

chỉ tiêu 8.3, 8.4. 
Xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn 

huyện đạt tiêu chuẩn, tiếp tục đầu tư bãi chôn lấp chất thải rắn của huyện.  
Lập Đề án quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện, tổ chức thu gom, vận 

chuyển, lưu giữ và xử lý đúng quy định đối với toàn bộ lượng chất thải rắn công 
nghiệp và sinh hoạt thông thường phát sinh trên địa bàn 15 xã, thị trấn, đảm bảo 

tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng phát sinh,  ≥40% 
hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; phân loại, thu gom riêng 
và xử lý theo đúng quy trình đối với chất thải nguy hại; thu gom, vận chuyển và 

xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng phát sinh trên địa bàn huyện 
Tuyên truyền các khu công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng 

các quy định về bảo vệ môi trường, đảm bảo tỷ lệ tổi thiểu 10% diện tích toàn 
khu được trồng cây xanh. Có kế hoạch thực hiện Đất cây xanh sử dụng công 

cộng tại điểm dân cư nông thôn là ≥2m2/người. Triển khai thực hiện các giải 
pháp để xây dựng hệ thống thu gom, xử lý rác thải, thu hút đầu tư nhà máy xử lý 

chất thải rắn. 
8. Phòng Nội vụ 

Hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao do ngành phụ trách, thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng các chỉ 

tiêu huyện nông thôn mới gồm: chỉ tiêu 9.1, 9.2, 9.3. 
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện hiệu 

quả phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích xây dựng huyện Tuy An đạt chuẩn 

huyện nông thôn mới giai đoạn 2022-2023  
Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện tham mưu Ban chỉ đạo, UBND 
huyện động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 

biểu trong xây dựng nông thôn mới.  
9. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan tổ  
chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để 

hướng dẫn các xã thực hiện hoàn thành tiêu chí 11, 12 , chỉ tiêu 18.5 thuộc Bộ 
tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và tiêu chí 11, 12 thuộc Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới nâng cao. 
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10. Phòng Tư pháp 
Hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao do ngành phụ trách, thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng chỉ tiêu 

9.6 huyện nông thôn mới. 
11. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn vốn để xây dựng nông thôn 
mới; hướng dẫn cơ chế tài chính phù hợp với các đề án, dự án, kế hoạch thực 

hiện Chương trình và cơ chế lồng ghép, huy động các nguồn lực xây dựng nông 
thôn mới,  

Hướng dẫn các xã lập kế hoạch vốn hàng năm và thực hiện quản lý, sử 
dụng có hiệu quả các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, thanh quyết toán và 

trình tự, thủ tục đầu tư các công trình đảm bảo theo đúng quy định; theo dõi, đề 
xuất xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn 

các xã thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao do 
ngành phụ trách. 

12. Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng 
Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật các khu dân cư mới trên địa bàn các xã để tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới.  
Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình đầu tư công trên 

địa bàn đối với các công trình huyện và công trình của các xã được UBND 
huyện giao cho đơn vị làm đại diện chủ đầu tư đảm bảo về tiến độ và chất lượng 

công trình. 
13. Công an huyện, Ban chủ huy Quân sự huyện 

Hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí 19 của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, 
nông thôn mới nâng cao do ngành phụ trách. Hướng dẫn các xã, thị trấn xây 

dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quân 
sự, quốc phòng; triển khai thực hiện đảm bảo về an ninh, trật tự xã hội trên địa 

bàn; không còn xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định. 
Công an huyện thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng chỉ tiêu 9.4 

huyện nông thôn mới. 

14. Chi cục thống kê 
Hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí 10 của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao do ngành phụ trách, hướng dẫn UBND các xã điều tra, 
thu thập thông tin, tổng hóp báo cáo về thu nhập bình quân đầu người hàng năm.  

15. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện 
Chủ động phối hợp với các ngành chức năng huyện, địa phương tăng 

cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân 
tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới. Huy động tối đa mọi nguồn lực xã 

hội, sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân; gắn thực hiện phong trào 
“Tuy An chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” với các phong trào thi 

đua yêu nước theo nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời tham gia giám sát, 
phản biện việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
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mới trên địa bàn huyện. Chủ động lực chọn những nội dung thiết thực để phối 
hợp với các ngành chức năng, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 

này. Vận động kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ 01 ngày lương để 
làm đường giao thông phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

Hướng dẫn các xã thực hiện tốt việc lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân 

dân trong quá trình xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo thực 
chất, khách quan. 

16. UBND các xã:  
Ban hành kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao của từng địa phương để triển khai thực hiện và báo cáo BCĐ nông 
thôn mới huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) theo dõi, chỉ đạo. Kế 

hoạch thực hiện phải cụ thể từng nội dung và thời gian thực hiện, phân công rõ 
nhiệm vụ cho từng thành viên Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, cho từng 

ngành, đoàn thể của xã và các thôn về những phần việc cụ thể trong xây dựng 
nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động cả 

hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp cùng chung sức xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn quản lý. Huy động nguồn lực tại địa phương thực hiện Chương 

trình; ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện để đầu tư xây 
dựng các hạng mục công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người 
dân, hướng tới đạt tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mói nâng cao. Tăng cường 

kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện Chương trình theo kế hoạch; thực hiện 
nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn vốn trong 

xây dựng nông thôn mới; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về BCĐ xây dựng 
nông thôn mới huyện theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ 
Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng huyện 

Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2023. Trong quá trình triển khai, kế 
hoạch sẽ được điều chỉnh, bổ sung theo văn bản ban hành hướng dẫn của các Sở 

ngành trong thời gian tới để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./. 
 

Nơi nhận: 
 

- Sở NN&PTNT tỉnh; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- TT UBMTTQVN; 
- Các hội, đoàn thể huyện; 
- Các phòng, ban huyện; 
- Chi cục Thống kê huyện; 
- Công an huyện; 
- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 
- TT VH-TT&TT huyện; 
- TT GĐNN-GDTX huyện; 
- UBND các xã; 
- Lưu: VT, NN&PTNT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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